
 

 

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scop publicitar 
 
 

Centrul Medical de Recuperare NOVOENGRAMA, în calitate de operator de date cu caracter 
personal, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 1A, jud. Cluj, CUI 37005279, nr. înmatriculare 
J12/340/2017 doreste să va contacteze pentru prezentarea unor produse /servicii /evenimente 
(„mesaje publicitare”) despre care ați putea fi interesat/ă.  

Furnizarea datelor dumneavoastră în scopul recepționării de mesaje publicitare este opțională, 
iar refuzul furnizării datelor pentru a fi utilizate in scop publicitar nu afectează dreptul dumneavoastră 
de a beneficia de produse/servicii pe care le contractați de la Centrul Medical de Recuperare 
NOVOENGRAMA.  

Datele cu caracter personal pe care noi le prelucrăm pentru transmiterea mesajelor publicitare 
sunt:  

• numele și prenumele: ………………………………………………………………………………………  

• numarul de telefon*: ……………………………………………………………………………………….  

• adresa de e-mail*: ……………………………………………………………………………………………  
 
*numarul de telefon și/sau adresa de e-mail pe care doriți să vi se transmită mesaje publicitare pot fi 
diferite de cele pe care le furnizați/le deținem pentru administrarea relației pacient/furnizor de servicii 
medicale. 

Furnizarea numelui, a prenumelui și a cel puțin uneia dintre datele de contact (număr de telefon 
sau adresă de e-mail) este necesară dacă doriți să fiți contactat pentru prezentarea acestui tip de 
mesaje. Vă asigurăm că nu vom utiliza datele pe care ni le puneti la dispoziție in vederea transmiterii 
unor mesaje care au caracter publicitar decât dacă și în măsura în care dumneavoastră doriți acest lucru 
și numai în condițiile prevăzute în politica de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal în 
cardul Centrului Medical de Recuperare NOVOENGRAMA (pe care o puteți vizualiza accesând .....), 
precum și în legislația aferentă.  
 
 Doresc să primesc mesaje cu caracter publicitar din partea Centrului Medical de Recuperare 
NOVOENGRAMA 
 Nu doresc să primesc mesaje cu caracter publicitar din partea Centrului Medical de Recuperare 
NOVOENGRAMA 

 
Vă rugăm să selectați canalul / canalele de comunicare pe care doriți să primiți mesaje 

publicitare:  
 prin apel telefonic    prin SMS     prin e-mail  

 
De asemenea, vă rugăm să bifați căsuțele corespunzătoare tipurilor de mesaje publicitare de 

care sunteți interesat:  
 evenimente organizate de Centrul Medical de Recuperare NOVOENGRAMA 
 informatii medicale utile transmise de Centrul Medical de Recuperare NOVOENGRAMA 
 informatii medicale utile transmise de partenerii Centrului Medical de Recuperare NOVOENGRAMA 

 



 

 
 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către Centrului Medical de 
Recuperare NOVOENGRAMA până la încetarea relației de afaceri sau până la retragerea 
consimțămantului dat.  

Vă aducem la cunoștință faptul că vă puteți retrage sau modifica oricând acordul exprimat 
pentru a primi mesaje cu caracter publicitar prin următoarele modalități:  
- trimițând o cerere în acest sens la sediul Centrului Medical de Recuperare NOVOENGRAMA, pe strada 
Fagului nr. 1A, Cluj-Napoca;  

- prin mesaj transmis la adresa de e-mail contact@novoengrama.ro;  

- sunând la numărul de telefon  
 

Cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop publicitar, vă informăm 
că aveți următoarele drepturi:  

• dreptul de a obține din partea Centrului Medical de Recuperare NOVOENGRAMA o confirmare 
că prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și de a avea acces la acestea (dreptul 
de acces);  

• dreptul de a rectifica sau completa datele cu caracter personal inexacte sau incomplete (dreptul 
la rectificare);  

• dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)  

• dreptul de a obține restricționarea prelucrării (dreptul la restricționarea prelucrării) și dreptul de 
a vă opune procesului decizional individual automatizat;  

• dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere;  

• dreptul de a primi datele cu caracter personal prelucrate de Centrului Medical de Recuperare 
NOVOENGRAMA sau de a solicita acestuia să le transmită unui alt operator (dreptul la 
portabilitatea datelor).  

 
Pentru orice alte informații/cereri/sesizări/reclamații în legătură cu prelucrarea de catre Centrului 

Medical de Recuperare NOVOENGRAMA sau de către partenerii acestuia a datelor dumneavoastră cu 
caracter personal în scopul transmiterii de mesaje publicitare, ne puteți contacta la adresa de e-mail 
contact@novoengrama.ro sau telefonic la numarul .............................. .  

 
 
  
Data          Semnătura 

mailto:contact@novoengrama.ro

